ค่ าธรรมเนียมการซือ้ ขายธนบัตรต่ างประเทศ เช็คและตราสารการเงินต่ างประเทศ และโอนเงินระหว่ างประเทศ
ประเภทบริการ

ค่ าธรรมเนียม

ธนบัตรต่ างประเทศ
• ขายธนบัตรต่างประเทศให้ ลกู ค้ า
• รับซื ้อธนบัตรต่างประเทศจากลูกค้ า
เช็คและตราสารการเงินต่ างประเทศ
ขายตราสารการเงินต่ างประเทศให้ ลกู ค้ า
• ขายเช็คเดินทางต่างประเทศ
• ขายดร๊ าฟท์ (ธนาคารต่างประเทศเป็ นผู้จา่ ย)
สกุลเงินต่อไปนี ้ บวกค่าธรรมเนียมเพิ่ม ดังนี ้
• สกุลเงิน CHF

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

1% ของจานวนเงินตามเช็ค บวกอากรแสตมป์ 3 บาท
ต่อฉบับ
400 บาท บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ
คิดเพิ่ม 300 บาท ต่อฉบับ

• สกุลเงิน EUR, GBP, CAD

คิดเพิ่ม 150 บาท ต่อฉบับ

• สกุลเงิน SGD

คิดเพิ่ม 50 บาท ต่อฉบับ

• สกุลเงินบาท
กรณีลูกค้ าทาดร๊ าฟท์ สูญหายและขอเงินคืน

คิดเพิ่ม 0.25% ของมูลค่าดร๊ าฟท์ (ขันต
้ ่า 300 บาท)

กรณีลกู ค้ าขายคืนดร๊ าฟท์ ท่ ซี อื ้ ไปจากธนาคาร

1,000 บาท ต่อฉบับ

1,000 บาท ต่อฉบับ

รับซือ้ ตราสารการเงินต่ างประเทศจากลูกค้ า
• รับซื ้อเช็คเดินทางต่างประเทศ

150 บาท ต่อฉบับ บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ

• รับซื ้อตราสารการเงินต่างประเทศ (ธนาคารกรุงเทพหรื อธนาคาร 200 บาท ต่อฉบับ บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ
อื่นในประเทศเป็ นผู้จ่าย)
• รับซื ้อตราสารการเงินต่างประเทศ (ธนาคารต่างประเทศเป็ นผู้จ่าย)
• กรณีธนาคารจ่ายเงินให้ ก่อนเรี ยกเก็บจากธนาคาร
ต่างประเทศ (Advance Payment)
• กรณีธนาคารต่างประเทศส่งคืนตราสารการเงินต่างประเทศ
กลับมา เนื่องจากไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้

400 บาท ต่อฉบับ บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ

• กรณีธนาคารเรียกเก็บจากธนาคารต่างประเทศก่อนจ่ายเงิน
(Collection First)

USD 15 ต่อฉบับ บวกอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ
พร้ อมทังค่
้ าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ
(ถ้ ามี)

200 บาท ต่อฉบับ บวกค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศ
เรี ยกเก็บเพิม่ พร้ อมดอกเบี ้ยที่คดิ จากอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อ
ผิดนัด นับจากวันที่ธนาคารจ่ายเงินให้ ลกู ค้ าก่อนส่งเรี ยก
เก็บ จนถึงวันที่ลกู ค้ านาเงินมาชาระ

ธนาคารกร ุงเทพ จากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000374

333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2231-4333 โทรสาร 0-2231-4890 www.bangkokbank.com

โอนเงินระหว่ างประเทศ
รับโอนเงินจากต่ างประเทศ
• กรณีเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับเงิน

0.25% ของมูลค่าเงินโอน
(ขันต
้ ่า 200 บาท สูงสุด 500 บาท) ต่อรายการ

• กรณีเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
• กรณีจ่ายเงินสด

ไม่มี
คิดเพิ่ม 150 บาท ต่อรายการ

• กรณีลกู ค้ าขอไม่นาเงินเข้ าบัญชี (ขอถือครองเงินตราต่างประเทศ)
หมายเหตุ: ลูกค้ าต้ องแจ้ งธนาคารล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
มิฉะนันธนาคารจะน
้
าเงินเข้ าบัญชีลกู ค้ าตามวันที่กาหนดใน
คาสัง่ จ่ายเงินหรื อวันที่ธนาคารได้ รับคาสัง่ จ่ายเงินที่สมบูรณ์

1,000 บาท ต่อรายการ

• กรณีธนาคารต่างประเทศส่งคาสัง่ จ่ายเงินผ่านธนาคารอื่นใน
ประเทศไทยผ่านระบบบาทเนตมาเข้ าบัญชีลกู ค้ าที่ธนาคาร
กรุงเทพ
โอนเงินไปต่ างประเทศ

100 บาท ต่อรายการ (เขตกทม. / ปริ มณฑล)
100 บาท ต่อรายการ บวกค่าธรรมเนียมโอนเงิน
ต่างจังหวัด (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)

• โอนเงินสกุลเงินตราต่างประเทศ
• ผู้โอนรับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารกรุงเทพ

400 บาท ต่อรายการ

• ผู้โอนรับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารกรุงเทพและธนาคาร
ในต่างประเทศ (กรณีธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมไม่พอชาระ
ให้ ธนาคารต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม
ตามที่ถกู เรียกเก็บจริ ง)
- สกุลเงิน JPY
400 บาท บวก 0.05% ของจานวนเงินที่โอน
(ขันต
้ ่า 2,100 บาท) ต่อรายการ
-

สกุลเงิน HKD

1,350 บาท ต่อรายการ

-

สกุลอื่นๆ

1,150 บาท ต่อรายการ

• กรณีธนาคารส่งคาสัง่ โอนเงินระหว่างธนาคารเพิม่ พิเศษ

คิดเพิ่ม 300 บาท ต่อรายการ

• ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลีย่ น (Commission in Lieu of
Exchange)
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• กรณีผ้ โู อนชาระเงินให้ ธนาคารเป็ นสกุลเดียวกับที่ขอโอน

คิดค่าธรรมเนียมเพิม่ จากมูลค่าของเงินโอน (ขันต
้ ่า 500
บาท) ต่อรายการ โดยแบ่งตามสกุลเงิน ดังนี ้
• USD, CNY คิดเพิ่ม 0.25%
• EUR, GBP, JPY คิดเพิ่ม 0.50%
• AUD, CAD, CHF, HKD, NZD, DKK, NOK,
SEK, MYR คิดเพิม่ 0.75%
• SGD คิดเพิม่ 1.25%

โอนเงินสกุลเงินบาท (ยกเว้ นโอนไปสปป.ลาว)
• ผู้โอนรับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารกรุงเทพ

• ผู้โอนรับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารกรุงเทพและธนาคาร
ในต่างประเทศ

400 บาท ต่อรายการ บวกค่า Commission in Lieu of
Exchange 0.25% จากมูลค่าเงินโอน (ขันต
้ ่า 300 บาท)
ต่อรายการ
1,150 บาท ต่อรายการ บวกค่า Commission in Lieu of
Exchange จากมูลค่าเงินโอน (ขันต
้ ่า 300 บาท) ต่อ
รายการ

โอนเงินสกุลเงินบาทไปสปป.ลาว
• ผู้โอนรับภาระค่าธรรมเนียมของธนาคารกรุงเทพ
- ยอดเงินโอนไม่เกิน 30,000 บาท
- ยอดเงินโอนตังแต่
้ 30,001-400,000 บาท
- ยอดเงินโอนตังแต่
้ 400,001 บาทขึ ้นไป

• 350 บาท ต่อรายการ
• 400 บาท ต่อรายการ บวก 0.125% ของมูลค่า
เงินโอน (ขันต
้ ่า 300 บาท สูงสุด 500 บาท) ต่อ
รายการ
• 400 บาท ต่อรายการ บวก 0.25% ของมูลค่า
เงินโอน (ขันต
้ ่า 300 บาท) ต่อรายการ
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